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HIRIGINTZA
1. Plaza ixteko plana: Ibilgailuen sartu-irten kontrolatuak egiteko beharrezko zen obra zibila eginda dago
dagoeneko. Autobus geltokia Dendaberri eta Kakoneko garajearen artean egokitzeko plana ere begi onez ikusi
dute Tolosaldea Buseko eta errepideetako arduradunek, baina ez da guretzat lehentasunezko obra izango, plaza
itxiagatik autobus zerbitzukoei plazan sartzeko mandoak emanda funtziona baitezakegu.
Plaza itxita, herrirako sarrera eta irteera nagusia Maiezkonetik
Zubizabaletarako bidea izango denez, bi errailak edo norabideak
bereiztea eta zenbait hobekuntza-lan egitea erabaki du Udalak.
Irisgarritasun planean antzemanda dauden zenbait puntu beltz ere
konponduko dira.
2. Irisgarritasun Planaren barruko lanak: Zaraguetaneko urbanizazio-plana poliki, baina aurrera doa. Epe motzera
desjabetze espedientea martxan jartzeko moduan izango gara. Lizarragako paretari altuera jaitsi zitzaion, baina
ez da nahikoa izan bidegurutzeko sartu-irtenak errazteko. Aztertuko dugu zer egin.
Lehendik dauzkagun aparkatzeko espazioekin eta aparkaleku berriarekin, ez dugu behar bezala aparkatzeko
arazorik herrian; baina, hala ere, ez dira gutxi izaten gaizki aparkatutako kotxeak gure kaleetan eta oztopo
bihurtzen dira guztion irisgarritasunerako.
Udalek aspalditik dute hitzarmena Ertzaintzarekin, pertsonala zuzenean kontratatzeko arazoak direla eta,
zenbait eskumen Ertzaintzaren esku uzteko; tartean, trafikoa zaintzekoa. Ertzaintzako landa-patruilak gaizki
aparkatutako kotxeei abisuak jartzeko eskumena du, eta horretan ibili dira herrian azken asteotan. Erabiltzaile
guzti-guztiei pasabidea bermatzea izan da eta da helburua.

3. Ategiko eremua: Ixtear du Udalak hitzarmena eraikitze-lanak egingo dituen enpresarekin. Etxebizitzen
kalitatearen eta prezioaren inguruan Udalak ezarritako
baldintzak betetzeko konpromisoa hartu du enpresak.
Laster hasiko dira eraikitzen.

4. Kale izendegi berria: Alegazioen epea bukatuta, behin betiko onarpena jasoa du planak. Ategitik Matxinera
bitarteko kaleak Uretako kalea ez, Ategiko bidea izena hartuko du azkenean. Etxejabe guztiei jakinaraziko zaie
zein den jabetzan duten etxebizitzaren helbide zehatza, eta kale-seinaleak ere jarriko dira.
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bukatu

dute

inbentarioko lehen dokumentua, Ariztun, Elizalde eta Urdinarrain arteko eremuari dagokiona. Esku artean duten
informazio guztia dokumentuan sartzeaz bukatzen dutenean, jendaurrean jarriko dute, alegazio-epeari ekiteko.
6. Lanak kanposantuan: Udalak hitz egin du dagoeneko kanposantu zaharreko sarreraren pareko nitxoen jabeekin.
Bi aukera eman zaizkie: dagokien nitxo kopurua tasarik ordaindu behar izan gabe eta behar ahala kanposantu
berrian hartzea, edo kanposantu zaharrean lehendik dauden nitxoen segidan Udalak dagozkien nitxoak eraikitzea.
Horrela, kanposantu zaharreko lehengo sarrera ireki egingo da berriz ere.
7. Etxebizitza salgai Elizalden: Abenduaren 16ra arteko epea zegoen izena emateko, eta herritar bakarra
aurkeztu da. Harixe salduko zaio etxebizitza.

UDAL FUNTZIONAMENDUA
8. Liburutegiko langilearen kontratazioa: Katalogatze-lanak bukatu arte luzatu
zaio kontratua langileari. Udaberri aldera liburutegia prest egotea espero da.
9. Biltegi berria herri-langilearentzat: Erosi du Udalak Gure Nahia etxearen ondoko garajea, biltegi bezala erabiltzeko. Txukunketa-lan batzuen ondoren, hantxe gordeko dira Udalarenak diren erremintak eta makineria.

INGURUMENA
10. Berastegi Zero Zabor. Bi urte hondakinen bilketa-sistema berria ezarri zela: Abenduaren 13an izan zen
urteurrena. Bi urteotako konposta, xehatuta, prest daukagu ongarri moduan erabiltzeko. Herri programan
adierazi bezala, sisteman antzematen diren hutsegiteak konpontzen segitzeko asmoa dugu.
Autokonposta egitearen aldeko apustu garbia egiten dugu, bera baita
hondakin

organikoarentzat irtenbiderik optimoena; garbiena eta

merkeena, alegia. Baina konpostagailu komunitario edo auzokonpostagailu gehiagoren beharra ere ikusi dugu; batetik, autokonpostagailurik
jarri ezin dutenenei eta sortzaile handiei

begira; bestetik plazatik

Artalekura mugitu beharrak hondakin organikoari konpost bihurtzeko
prozesu naturalean etena eragiten diolako; eta, azkenik, helburuetan helburu organikoa herrian bertan kudeatzea
dugulako. Martxan daude dagoeneko eta erabilgarri, eliz atariko eta Ategiko auzokonpostagailu berriak.
11. Ubideak eta kunetak garbitzeko lanak: Lanbideko diru-laguntza tarteko dela, sei hilabetez lau langile kontratatu dituzte Tolomendik eta Belarmendik elkarlanean, udalei garbiketa zerbitzua eskaintzeko. Berastegiko Udalak
langileak 5 egunetarako hartzea erabaki du; urtarrilaren 14, 15, 18, 19 eta 20rako, hain zuzen. 900 euro inguruko
kostua izango du kontratazioak Udalarentzat.
12. Goiener kooperatibarekin elkarlanean: Udalak bere gain dituen argi-kontadoreen azken hilabeteetako fakturak
bidali dizkio Goiener-i aztertzeko. Hainbat eraikinetan, kontsumitzen dugun argirako, potentzia handia daukagu
kontratatuta, eta potentzia txikiagoa kontratatzea aholkatu digute (Ategin, adibidez, 8.000 kw-koa beharrean,
5.000 kw-koa).
Goiener-ekin lan egiteak bi abantaila ditu: 1) estatuari edo red eléctrica
españolari energia berriztagarria eskatzen dio beti, eta 2) fakturak xehatzen edo banakatzen eta kontratatutako potentzia kontsumora egokitzen
aholku ematen du. Bere zerbitzuen truke, borondatezko ekarpena izendatzen
duten tasa bat kobratzen du, hilero; kontsumoaren %10a izan ohi da.

Argiterian orain arte 38.700 euroko kostua bazuen Udalak urtean, Goiener-ekin 36.200 eurokoa litzateke.
Urtarrilaren 9tik aurrera hainbat zerbitzu Goiener-era pasa ditugu. Hala ere, martxora arte kontratazio
zentrala dugu lotuta eta ordura arte ezin izango gara hasi osotasunean Goiener-ekin lanean.
Bere lana eta proiektua zertan datzan herritarrei azaltzeko otsailaren 11n, osteguna, 19,00an hitzaldia
emango du Goiener-ek udaletxean.

LEHEN SEKTOREA, BASOGINTZA, ENERGIA
13. Lan-taldearen batzordea: Azaroaren 25ean egin zen udaletxean. Ideia interesgarri asko mahairatu ziren, eta
bertaratu zirenak oso pozik atera ziren batzordeak eman zuenarekin.
Lehen sektorearen inguruan, herriko baserritarrekin bildu eta zein egoeratan dauden, zer behar eta asmo
dituzten jakitea beharrezko jo zen, eta sektoreak gaur egun Berastegin duen argazki ahalik eta zehatzena atera
beharra azpimarratu zen. Basogintzaren inguruan ere hitz egin zen batzordean; herriarenak diren basoak
identifikatu eta zer egoeratan dauden aztertu beharra nabarmendu zen: bakandu behar direnak bakandu eta
atera behar direnak atera, espezie autoktonoen aldeko apustua egin edota basoetako egurra herrirako energia
iturri bezala erabili. Horiexek izan ziren, besteak beste, landu ziren puntuak. Batzorde gehiago ere egingo dira.

ESKUALDEKO ETA LURRALDEKO BERRIAK
14. Tolomendiko diru-laguntzak: Lehen sektorea bultzatzeko edo
indartzeko asmoz deitzen dira laguntza hauek, eta abenduaren
15erako aurkeztu behar ziren proiektuak. Hiru izan dira Udalak
aurkeztu dituen proiektuak:
1) herri-bide eta herri-lurren inbentarioa, herriko arkitekto eta aparejadoreak dagoeneko martxan duten
dokumentua; 2) langile baten kontratazio eskaera herriko lehen sektorearen inguruan azterketa egiteko, eta
3) Ulirako bidean masa botatzekoa.

MOTZEAN
15. Elduarrekin bilera: Beste behin ere bildu da Udala elduarrekin, auzoan zer beharrizan dituzten ezagutzeko.
Hainbat proposamen jaso dira: plaza, parkea eta kultur etxeko kanaloiak txukundu edo berritzea eta
hamabostean behingo mediku-kontsultarekin jarraitu ala ez erabakitzea, besteak beste. Aztertu beharreko
puntuak izango dira.
Bestalde, elurra egiten duenean Elduarako bidea zeinek garbitu behar duen ere zalantza zen bilera egunean.
Errepide hori Aldundiaren eskumenekoa dela argitu ahal izan du Udalak. Nolanahi ere, garbiketa puntualak
Berrobiko Udaleko garbiketa zerbitzuarekin egiteko aukera ere mahai gainean jarri da.
16. Pinua ateratzeko lanak Elduainen: Belauntza Baso inguruan hainbat pinu ateratze egin behar dituzte, kontutan
hartuta Berastegi aldera atera behar dutela kamioiek eta bertako bidea honenbesteko gain kargak jasateko
prest ez zegoela ikusirik, Garziarena-Saralegi eraikuntzak-ek konponketak egin ditu bertan. Egur ateratze
gehiena egin behar duen egurzalea prest agertu da obraren kostuan ekarpena egiteko.
17. Telefono-zerbitzua Vodafonerekin: Movistarrekin zeukan kontratua eten eta Vodafonek egindako eskaintzari
heldu dio Udalak. Zerbitzua hobetzea eta kostua aurreztea ekarri du aldaketak: lehen hileroko kostua
260,60 eurokoa bazen, orain 159,40 eurokoa izango da, mantenimendua barne dela.

18. Elurra kentzeko zerbitzua: Herriko eskabadora berriari egin zaizkio beharrezko egokitzapenak elurra kentzen
erabili ahal izateko. Gatza botatzeko aparatu berria ere erosi da; 4.000 euro kosta da, BEZ barne. Hemendik
aurrera, Xabier Gartziarenak eta herri-langileak izango dute elurra kentzeko ardura.
19. Wifinet zerbitzua udaletxean: Martxan da dagoeneko, eta laster plaza inguruan ere erabilgarri izango da.
Pixkanaka gainerako udal eraikinetara (eskolara, Urepele Elkartera, Ategira) iristea da asmoa. Wifinet-eko arduradunak prest dira herritarrei ere eskaintzen duten zerbitzuari buruz hitzaldia emateko.
20. Movistar-en zuntz optikoa herrian zehar: Ibarratik gora datoz
ezarketa lanetan. Martxo aldera iritsiko dira Berastegira.
21. KZ gunea dagoeneko udal eraikinean: Kultur solairuan dago
egokitua, liburutegiaren eta elkarteentzako gelaren artean.

GIZARTE ZERBITZUAK
22. Mediku-kontsulta berria udaletxean: Aurki izango da martxan udaletxeko behe solairuan. Altzariak sartu zain
gaude. Aparkaleku berritik bi pausotara geratuko da, eta kontsultaren parean ere izango dira erreserbatutako
aparkalekuak kontsultara datozen bezeroentzat.
23. Harrera egiteko diptikoak: Herrira datozen kanpotarrentzat diptikoak prestatu ditu Udalak UEMArekin
elkarlanean. Euskaraz ez ezik, gaztelaniaz, frantsesez, ingelesez, errumanieraz eta arabieraz ere izango dira.
Oinarrizko informazioa, garrantzizko telefono eta helbideak eta tokian tokiko informazioa izango dituzte bertan.

KULTURA
24. Kultur Astearen balantzea: Balorazio ona egin du Udalak. Jende ugari bildu da hitzaldi, tailer, kontzertu eta
bestelako emanaldietara. Azoka eguna ere beste behin jendetsua eta arrakastatsua izan da: herriko postuak
17 izan dira aurten eta kanpokoak 5. Gazta, arroz-esne eta argazki lehiaketez gain, baratze eta ahari, ardi eta
bildots lehiaketak ere aurrera atera dira oraingoan. 6.050,18 euro gastatu dira Kultur Astearen antolakuntzan.

25. Berastegiko bertso-eskola: Mikel Artola alegiarra irakasle dutela, 7 laguneko taldea ari da bertso-eskolan,
kultur solairuko elkarteentzako gelan. Urtean 28 klase-ordu izango dira; orduko 27 euro kostatzen denez, irakaslearen urteko kostua 756 eurokoa da, eta Bertsozale Elkarteari bitartekaritza lan eta materialagatik ordaindu
beharrekoa 106,72 euro. Guztira, 861,72 euroko kostua izango du bertso-eskolak, eta Udalak ordainduko du.
Bertan parte hartzea irekia da. Ostegunetan elkartzen dira arratsaldeko 18:00an.
26. Euskararen Eguna: Abenduaren 3an ospatu genuen beste behin gure hizkuntzaren nazioarteko eguna. Eskolak
antolatutako programazioaren osagarri, eskola atarian 16,15ean hasita jolasak izan genituen txikienentzat eta
koskorragoentzat altxorraren bila jokoa. 18,00tik aurrera, berriz, gazte eta helduentzat euskal erroska eta

kultur lehiaketa egin ziren udaletxean. Festa eta aldarrikapen artean, ez genuen eguna oharkabean pasatzen utzi.
27. Lan-taldearen batzordea: Abenduaren 10ean egin zen udaletxean kultura, kirola, hezkuntza, euskara eta
turismoa gaien inguruko batzordea. Ekarpen ugari egin ziren, epe motzera nahiz luzera begirakoak: hiruhilero
herriko kultur eta kirol jardueren agenda osatu eta banatzea, herri-curriculuma sortzen eta erabiltzen pausoak
ematea, zenbait mendi ibilbide hautatu eta markatzea, parkea eta frontoia eraberritzea eta Nafarroako Gobernuko Turismo Sailak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak Leitzarango bailara biziberritzeko duten asmoaz informatzea,
besteak beste. Batzorde gehiago ere egingo dira.

2016ko AURREKONTU PROPOSAMENA
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2015ean Aldundiaren foru fondotik 640.728 euro jaso dira,
eta 2016an 660.000 euro jasotzea aurreikusi da.
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zenbait zerga eta tasa. Orain dela gutxi bidali zaizkie
jakinarazpenak zordunei etxera, ordaintzeko dutena epe
jakin baten barruan ordain dezaten. Ordaintzeari uko
egiten dionari Aldunditik iritsiko zaio hurrengo jakinarazpena, bigarren hau gainkarga altuagoarekin.
Ordenantza fiskalei dagokienez, 2016ari begira Udalak zergak %2 igotzea proposatzen du, taulan
zehatzago erakusten den moduan. Igoera honekin, Udalak 3.134 euro gehiago jasotzea aurreikusten du
2016an, eta diru hori udaleko pertsonal gastuak hornitzera bideratuko du:

ZERGA MOTA

KOEFIZIENTEA KOEFIZIENTEA DIRU-SARRERA
LEHEN
ORAIN
LEHEN

DIRU-SARRERA
ORAIN

ALDEA

IBIa edo
kontribuzioa

0,1431etik

0,1460ra

20.551 euro

20.961 euro

410 euro

Ibilgailuen
Gainekoa

1,3944tik

1,4222ra

67.000 euro

69.190 euro

2.190 euro

Jarduera
Ekonomikoena

1,22tik

1,2509ra

31.746 euro

32.381 euro

534 euro

GUZTIRA

3.134 euro

Tasetan edo udalak eskaintzen dituen zerbitzuen truke herritarrei
kobratzen dizkien zenbatekoetan, berriz, igoera hauek proposatu ditugu:

Hilerriko

TASA MOTA

BALIOA
LEHEN

BALIOA
ORAIN

Hilerriko tasa
(10 urterako nitxoaren alokairua)

200 euro

250 euro

Segregazio baimenetan txosten
Teknikoa behar izanez gero

0 euro

200 euro

Udal jabetzakoak diren landabideen
erabileragatiko fidantza

0 euro

20 euro m3-ko
(edo estereoko)

tasa

igotzeko

erabakia

zerbitzuak

urtez

urte

sortzen

duen

defizita

murrizte

aldera hartu da. Teorian hamar urterako alokatzen da nitxoa, baina praktikan nitxoak behar ahala
hustearen aldekoa da Udala. Azkena hustu diren nitxoek ere 15-20 urte artean zeramatzaten beteta.
Segregazio baimenetan herriko arkitekto eta aparejadoreek txosten teknikoa egin behar izanez gero,
tasa kobratzea erabaki du Udalak (norberak kontratatutako teknikoek egin ohi dituzte halako
txostenak). Kontratatuta ditugun teknikariek Udalari kobratzen dizkiote halako txostenen kostuak,
eta dohainik izateko zerbitzua partikularregia dela iritzita erabaki du Udalak tasa kobratzea.
Eta
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fidantzari

dagokionez,

esan

behar

da

Berrobiko

eredua

erabili dela landabideen erabileragatiko fidantza zehazteko garaian. Kostu minimoa 1.500 eurokoa
izango du beti fidantzak, atera beharrekoak 75 metro kubiko baino gutxiago izanda ere. Beraz,
minimoari estereoko dagokiona erantsita kalkulatuko da fidantzaren zenbatekoa.
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diru-laguntza esleitu digute), 2) Maiezkonetik Zubizabaletara arteko errepidean hobekuntza lanak
egitea, 3) Zaraguetaneko oinezkoentzako pasabide berria egitea, 4) plaza txukuntzeko obra,
5) hilerriko lehengo sarrera zabaltzea, 6) parkea eta frontoia eraberritzea, 7) kale-izendegi berriko
seinaleak jartzea, eta 8) lehen sektorea indartzeko egitasmoak, adostu ahala, aurrera eramatea.
Finantziazio aukeren arabera ikusiko da zein proiektu gauza ditzakegun eta zein ez.

